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CONVEN I ENTRE L'AJUNTAMENT DE Lllc;:A D'AMUNT 1 L'ENTITAT CLUB FUTBOL SALA VALL 

DEL TENES, PEL FOMENT 1 PROMOCIÓ DE L'ESPORT A Lllc;:A D'AMUNT 

REUNITS 

D'una banda, l'Ajuntament, representat per !'Alcalde lgnasi Simón Ortoll, i assistit perla Secretaria 
accidental, Gemma Navarro i Media Idea. 

De l'a ltra, l'entitat Club Futbol Sa la Va ll del Tenes, amb CIF G-61665311, i domicili al Pave lló 
d'Esports de Ll i\:a d'Amunt c/ Jaume 1, 30, representada per M. v. T. DNI: 

, am b carrec vigent de Presidenta, segons acredita en l'acte. 

ANTECEDENTS 1 MOTIVACIÓ 

l. Que l'Ajuntament de Lli \:a d'Amunt considera una necessitat prioritaria la promoció de 
l'esport al municip i en tates les seves vessant s, disciplines, categories i franges d'edat. 

11. Que l'Ajuntament de Lli \:a d'Amunt, esta interessat en la projecció d'activitats esport ives 
al municipi que contribueixin a la cohes ió social i a l'educació i formació deis seus infants i 
joves. 

111. Que la citada entitat esta interessada a rebre un ajut per part de I' Ajuntament de Ll i\:a 
d'Amunt, on mitjan,a nt aquest ajut, l'Ajuntament col· labori de manera directa amb el 
projecte esportiu, sufragu i una part mol t importan! del pressupost de despesa de 
l'entitat i faci li t i d'aquesta manera la realització de la seva activitat i el seu esport 
malgrat la situació san itaria actual. 

Per tot aixó, ambdues parts, de comú acord, i recone ixe nt-se plena ca pacita t pera aquest acte, 
formalit zen aquest conven i, que es regira pels següents: 

PACTES 

Primer.- OBJECTE 
L'objecte d'aquest conveni és regu lar la col· laboració económica de l'Aj untament en la promoció 

(_~~~~~~t;de l'esport en edat escolar, la formació esportiva deis infantis i j oves del pob le, fomentant la 
~ esport iva federada. 

Segon.- l'Ajuntament fa ra efectiu un paga men t per va lor de 15.860,00 € a l'entitat Club Futbol 
Sala Vall del Tenes du rant l'any en curs. 

Tercer .- L'entitat haura de presentar davant l'Aj untament les so l-l icituds de subvenció i 
documenta ció necessaria per l'execució d'aquest conveni. 

Quart.- L'entitat es comprometa vetllar pel co rrecte desenvolupament de l'activitat esportiva 
del futbol sa la. 
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Cinque.- L'entitat controlara i vet llara pe l bon ús deis materials i de les instal·lacions municipa ls 
que l'Ajuntament posi a disposició de l'entitat. 

Sise.- L'entitat es compromet a presentar la justificació economica que ve rifiqui en que s'ha 
invert it l'aju t de I' Ajuntament. 

Sete.- L'entitat gara nteix que cap membre de la junta directiva rep compensacions 
economiques per la tasca que hi desenvolupa en aquesta. 

Vuite.- Ca ldra que ambdues parts nomenin un representan! que sera l'enlla\'. permanent i 
directe en tre l'Ajuntament i l'entitat. Aquest representan! actuara sota coneixement i 
autorització d'ambdues parts en qualsevol ambit. Per part de I' Ajuntament el representat sera 
el Tecnic d'Esports, A. B. B. , amb te léfon . i per part de l'entitat Club 
Futbo l Sala Vall del Tenes sera la Presidenta, la senyora M. v. T. amb telefon 

Nove.- L'ent itat acorda cedir espa is publicitaris preferencials peral mateix Ajuntament i espa is 
pub licitaris determinats per a aquells co l·la boradors que l'Aj untament determ ini en les 
publicacions, cartells i d'altres formats informatius que es facin servir per divu lgar activita ts de 
l'entitat. 

Dese.- L'entitat acorda entregar un calendari anua l d'activitats esport ives puntuals a banda de 
la competició esportiva setmana l. 
En cas que es requ erís la presencia d'autoritats de I' Ajuntam ent, l'entitat entregara un 
protocol a I' Ajun tament on s'especificara els diferents acles, les personal itats i els horaris, en 
qué es demanara presencia de determinades personalitats del Municipio de la Mancomunitat 
de la Va ll del Tenes. Tot aixo amb un mes d'antelació per consensuar si fos necessa ri algun acte 
o presencia. 

Onze. - El Club i l'Ajuntament es comprometen a arribar a acords puntuals al marge d'aquest 
conveni en casos excepciona Is de coincidéncies de ca lendaris i/o horaris de la insta l·lació pe l bé de 
la convivencia i de facil itar l'ús de pave lló per tots els usuaris/es siguin quina sigui la seva activitat. 

Dotze.- L'Ajuntament com a gestor de les instal·lacions, es reserva el dret de determinar els 
horaris d'uti lització de cada entitat en cas de no arribar a un acord . 

Tretze.- IMATGE CORPORATIVA 
L'ent itat acorda incorporar la imatge corporat iva de l'Ajuntament en un espa i preferencial a la 
roba esportiva i a qua lsevo l difusió, publicació i/o promoció de les act ivitats esportives de 
l'entitat afegint, com a col·laborador, a l'Ajuntament. Tanmateix, l'Ajuntament facilitara la 
imatge en el format i definició que l'ent itat necessiti. 

Catorzé.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ 
l.- L' Ajuntament a través de la Regidoria d'Esports subvencionara a l'ent itat Club Futbol Sa la 
Va ll del Tenes amb un import de 15.860,00 €, per col·laborar en la rea lització de les activitats 
descrites als punts anteriors. 
2.- El cost d'uti li tzació de les instal·lacions esportives municipals per part de l'entitat ascendeix 
a 81.344,00 € anuals pero tal i com s'especifica a l'Ordenan,a de preus públics d'instal·lacions 
esport ives, l'entitat restara exempta de satisfer aquest importa l'Ajuntament. 
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Quinze.-ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
S'entendra acceptada la subvenció per la signatura d'aquest conveni per part del/de la 
beneficiari/aria. 

Setze.- TERMINI D'EXECUCIÓ 
La subvenció es destinara a finan~ar les despeses que es produeixin al llarg de la temporada 
esportiva que es dugui a terme duran t l'any 2022. 

Dissete.-TERMINI 1 FORMA DE JUSTIFICACIÓ 
El/la beneficiari/aria haura de justificar la rea lització del projecte/activitat subvencionada com 
a maxim el dia 31 d'octubre, m i tjan~ant la prese ntació de la documentació de just ifi cació de 
despeses indica da a l 'O rde nan ~a General de Subvencions de l'Ajuntament de Lli~a d'Amu nt. 

Divuite.- PAGAMENT 
l. - El pagament de la subvenció es realitza ra, un cap aprovat el conven i per acord exprés de la 
Junta de Govern Loca l, per una quantia del 75% de l'import total conced it i caldra la 
presentació dins deis terminis establerts de la documentació justifi ca tiva esmentada al punt 
anterior. Un cap justificat el total de la subvenció, l'Ajuntament tram itara el pagament del 25% 

restant. 

El nú mero de compte de l'entitat ion caldra fer efectiu el pagament objecte d'aquest conven i 
és el: ESSS 0081 0074 4300 0147 0653 

2.- Aix í mate ix, abans del paga ment el/la benefi ciari/aria haura d'acreditar fe faentm ent trabar
se al cor rent de les seves ob ligacions t ri butaries i amb la Seguretat Socia l. 

Di nove.- OBLIGACIONS DELS/DE LES BENEFICIARIS/ARIES 
l. - Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l'Ajuntamen t, s'ob liguen a executar 
les act iv itats subvencionades de conformitat amb els principis de bona adm inistració, bona fe i 
presumpció de lega lita t, així coma la seva justificació. 
2.- El/la benefi ciari/a ria d' una subvenció esta ob ligat a sotmet re's a les actuacions de 
comprovació i de control finance r que rea lit zi la lntervenció General de l'Ajuntament, i a 
aportar tata la informació que els sigui requ erida en l'exercici de les actu acions anteriors i en 
relació a la subvenció concedida. 
3.- Els documents, de qualsevol mena, justifica t ius de l'aplicació deis fans rebu ts, s'hauran de 
conservar per un període no infer ior a 6 anys, comptadors des de la fin alització del termini de 
presentació de les just ificacions . 
. - Els/les beneficiaris/aries hauran de fer constar la co l·laboració de l'Ajuntament en 

'execució del projecte o de l'activitat, en tata la documentació impresa i en ca rtel ls o mitjans 

~==:::s;::~~e~le~c~t ~·:~, i audiovisuals. 
L 5.- El incompliment d'aquestes obl igacions originara les responsabi litats que en cada cas 

co rresponguin i podra suposar la revocació, red ucció o reintegrament de la subvenció 
concedida. 
6.- Degut a la mod ificació i actualització de la normat iva de subvencio ns, ca ldra que es presenti 
a aquest Ajuntament el model 347 d'Hisenda d'operacions amb tercers. 

Vinte. - COMPATIBILITAT AMB D'ALTRES SUBVENCIONS 
l. - Els/les beneficiaris/aries hau ran de com unicar la petició i/o obtenció de qualsevo l 
subvenció pública concurrent que no s'hagi declarat a la sol·li citud . 
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2.- La subvenció atorgada sera compatible amb qualsevol alt ra conced ida per altres 
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l'import tota l de les su bvencions rebudes 
perl a mateixa finalitat no pod ra superar el cost tota l del projecte/activitat a desenvolupar. 

Vint-i-une.- VIGENCIA DEL CONVENI 
Aquest conveni sera vigent durant tot l'any 2022. 

Vint -i-dose. - REGIM JURÍDIC SUPLETORI 
En tot allo no previst en la present reso lució s' estara al que estableix l' Ordenan~a General de 
Subvencions de l'Ajuntament, la Llei Genera l de Subvencions i el seu Reglament de 
desenvo lupa ment. 

1 en prava de conformitat, les persones que l'atorguen signen el presen t conveni/acord, per 
t riplica! en el lloc i data que s'assenyalen. 

lgnasi Simón Orto ll 
Alcalde 

i Medialdea 

Ll i~a 'Amu nt, 5 de maig de 2022 

M. V. T. , 
Presidenta Club Futbo l Sa la 
Va ll del Tenes 


